مقرر الفقه املقارن (())351
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 مقدمة متهيدية فيها:اهلدف من دراسة مادة الفقه املقارن – املقصود ابلفقه املقارن – املقصود ابخلالف – أسباب اختالف
الفقهاء – املقارنة بني الفقه املقارن والفقه املذهيب – أهم كتب الفقه املقارن – نشوء املدارس الفقهية –
موجز عن املذاهب األربعة.
 حبث املسائل التالية: .1النية يف الوضوء.
 .2املسح على اجلورب.
 .3نقض الوضوء مبس املرأة.
 .4قراءة الفاحتة يف الصالة.
 .5حكم صالة اجلماعة.
 .6اجلمع بني الصالتني.
 .7ثبوت شهر رمضان.
 .8حكم األكل والشرب هنار رمضان واملفطرات املعاصرة.

1

مقدمة متهيدية
اهلدف من دراسة مادة الفقه املقارن:
 -1هتدف إىل التعريف بكيفية البحث يف كتب الفقه املختلفة حول مسألة فقهية واحدة ،وكذلك التعريف
بكيفية عرض األدلة ،واستنباط األحكام ،والرتجيح واملناقشة حىت يتبني لدى الطالبة مدى قوة اخلالف أو
ضعفه.
 -2اخلروج ابلدراسة الفقهية من النطاق املذهيب احملدد ( حنبلي  -حنفي ..اخل ) إىل نطاق أوسع ،وذلك
ابلدخول إىل املذاهب الفقهيه املعتربة ،وتكون فرصة للوقوف على قواعد وأصول مقررة عند إمام معني يف
جمال استنباطه لألحكام .
 -3تكوين لدى الدراس ملكة البحث واالجتهاد يف اختيار األرجح يف املسألة املختلف فيها ،وهذا ال
يكون إال بعد استيعاب أسباب اخلالف واآلراء السابقة وأدلة كل رأي واملناقشات اليت وردت عليها .
 -4تساعد دراسة هذه املادة على احنسار نزعة اجلمود والتعصب للمنتسبني للفقه املذهيب ،واليت قد تصل
أحياان إىل أن يرجح قول على صريح األدلة ،وحماولة إضعافها بشىت الوسائل .
 -5تظهر لنا هذه املادة مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية وهو الشمول واليسر ،وذلك من خالل
اإلحاطة آبراء متعددة يف مسألة واحدة ،فيأخذ الدارس الرأي املناسب ملا يعرض من وقائع ،وتعينه على
الوصول إىل حكم ما يستجد من قضااي.
املقصود ابلفقه املقارن:
مقدمة اترخيية:
يعرف الفقه يف اللغة أبنه :الفهم.
احلُ ْل عُ ْق َد ًة ِم ْن لِ َس ِاِن* يَ ْف َق ُهوا قَ ْوِِل)[ .سورة طه:
ومنه :قوله تعاىل حكاية عن موسى عليه السالمَ ( :و ْ

 ]28 -27أي  :يفهموه.

والفقيه عند العرب يف اجلاهلية الفهامة العامل ،فلما جاء اإلسالم غلب اسم الفقه على علم الدين لسيادته
وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم.
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وعلم الدين يف الصدر األول كان مقصوراً على الكتاب والسنة ،فالفقيه عندهم هو الذي فقه دين هللا من

الكتاب وسنة رسوله ﷺ ،ويف احلديث( :نضر هللا امرأً مسع منا حديثاً فحفظه حىت يبلغه ،فرب حامل فقه

إىل من هو أفقه منه ،ورب حامل فقه ليس بفقيه) رواه أبو داود والرتمذي .

والفقيه هو صاحب البصرية يف دينه ،الذي خلص إىل معاِن النصوص ،كما يستطيع أن خيلص إىل األحكام
والعرب والفوائد اليت حتويها النصوص .
فالفقيه عند أهل الصدر األول من الصحابة والتابعني هو العامل ابلدين كله ال فرق يف ذلك بني مسائل
االعتقاد ،وال مسائل األخالق والفروع العملية ،والفقه األكرب عندهم هو معرفة العبد ابهلل ومالئكته وكتبه
ورسله واليوم اآلخر والقدر.
ومع كثرة العلوم وتنوعها وكثرة التأليف فيها خص العلماء الفقه أبنه :العلم ابألحكام الشرعية العملية
املكتسبة من أدلتها التفصيلية.
اتريخ اخلالف:
كان القول يف األحكام الفقهية يف عهد الرسولﷺ واحداً ،فإن حدث اختالف يف مسألة يف عصر
الرسولﷺ فإن قوله فيما خيتلفوا فيه يُنهي اخلالف وحيسمه ،ويف عهد الصحابة كانو أيخذون ابإلمجاع،
ووقع خالف يف بعض املسائل كزواج املتعة ،ولكنه كان قليالً ،ومل يزل اخلالف تمتد ويكثر كلما طال الزمان
وامتد ،حىت أصبح ابلصورة الذي انتهى إليها يف هذا العصر .

وال شك أن اخلالف مل تمس مسائل األحكام العملية كلها ،فهناك مسائل كثرية بقي القول فيها واحداً
عند علماء أهل السنة ،وأكثر أدلة هذه املسائل من األدلة القطعية الثبوت القطعية الداللة كمسألة وجوب
الصالة ،ووجوب الزكاة واحلج وصيام رمضان وكحرمة اخلمر وامليتة والدم وحنو ذلك يكفر جاحدها ،واتركها
بدون عذر فاسق.
وبعض مسائل هذا النوع دليله ظين الثبوت أو داللته ظنية ،كحرمة اجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها ،وجواز
املسح على اخلفني ،ووجوب رجم الزاِن احملصن.
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 تعريف الفقه املقارن:
إذا أردان تعريف الفقه املقارن فإننا نذكر أوالً تعريف الفقه:
الفقه اصطالحا :هو العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية .
مث نثين بتعريف معىن املقارن:
املقارن لغة :هو من الفعل قرن مبعىن مجع بني شيئني ووصل بينهما مبعىن قابله .
ويف االصطالح  :مقارنة الرأي ابلرأي يعين مقابلته وموازنته .
موضوع الفقه املقارن:
مسائل االختالف هي موضوع علم الفقه املقارن  ،فالفقه املقارن يبحث فيما اختلف فيه أهل العلم من
أحكام ،بعرض أقوال أهل العلم يف املسألة الواحدة ،وحتديد موضع اخلالف فيها (وهو املسمى بتحرير حمل
النزاع) ،مث بيان سبب اخلالف ،وذكر أدلة كل فريق ،وبيان ما يرد على كل دليل ،واإلجابة عنه إن وجد،
وحتديد القول الراجح وبيان سبب الرتجيح.
فائدة الفقه املقارن:
 الفائدة الكربى هلذا العلم هو حماولة الوصول إىل حكم هللا يف املسألة اليت تنازع فيها أهل العلم. عرض آراء العلماء يف املسألة الواحدة ،والتعرف إىل األدلة اليت استندوا إليها ،وهذا ينري دربالباحث على املسألة من زواايها املختلفة وجيعل ترجيحه فيها دقيقاً إن أحسن النظر والفهم

واالستدالل.

 مواجهة املسائل املستجدة ،إما بردها إىل أصل تشبهه يف املذاهب األخرى ،أو من خالل معرفةكيف توصلوا إىل احلكم يف هذه املسألة.
املقصود ابخلالف:
 تعريف اخلالف:
يف اللغة :يعين عدم االتفاق على الشيء ،يقول الفريوز آابدي( :االختالف واملخالفة :أن أيخذ كل واحد
طريقاً غري طريق اآلخر يف حاله أو فعله ،واخلالف أعم من الضد ،ألن كل ضدين تختلفان ،وليس كل
تختلفني ضدين).
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يف اصطالح الفقهاء :أن يذهب كل عامل إىل خالف ما ذهب إليه اآلخر وهو ضد االتفاق.
االختالف السائغ املقبول :
هو اختالف اجملتهدين من فقهاء ومفتني وحكام يف املسائل االجتهادية وهي اليت ال يوجد فيها نص
قطعي.
ويشرتط هلذا النوع من االختالف شروط :
 /1أن يكون هذا االختالف من أهل الفقه والبصرية يف الدين .
 /2أن يكون اجتهادهم واختالفهم يف املسائل الفرعية اليت مل يدل دليل قطعي على حكمها .
 /3أن يكون القصد الوصول إىل احلق والصواب .
 /4أن يكون اخلالف مبين على دليل.
وهذا النوع من االختالف وقع من الصحابة والتابعني ،وال يذم أحد من الصحابة أو العلماء األعالم من
التابعني واألئمة الفقهاء بسبب اخلالف الذي وقع منهم ،فكلهم طالب حق ،فإذا وقعوا يف اخلطأ يف
طلبهم للحق فهم معذورون ،ويف احلديث( :إذا حكم احلاكم فأصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد
فأخطأ فله أجر).
 أسباب اختالف الفقهاء:
السبب األول  :التفاوت يف العقل والفهم والقدرة على حتصيل العلم .
السبب الثاِن  :التفاوت يف احلصيلة العلمية .
السبب الثالث  :التفاوت يف اإلحاطة بعلوم اللغة العربية .
السبب الرابع  :االختالف يف مدى حجية بعض املصادر الفقهية.
السبب اخلامس :االختالف يف الشروط اليت جيب توافرها يف احلديث الصحيح الذي جيوز االحتجاج به.
السبب السادس :االختالف يف القواعد األصولية.
السبب السابع  :االختالف يف القراءات يف القران الكرمي.
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السبب الثامن  :االختالف بسبب تعارض األدلة.
السبب األول  :التفاوت يف العقل والفهم والقدرة على حتصيل العلم :
وقد ضرب هللا مثاالً يف كتابه هلذا النوع من التفاوت يف العقل واحلفظ قال تعاىل( :أَنزَل ِمن َّ ِ
َ َ
الس َماء َماءً
ت أ َْوِديَةٌ بَِق َد ِرَها)[ .سورة الرعد.]17 :
فَ َسالَ ْ
يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية(( :أنزل من السماء ماء) أي  :مطرا( ،فسالت أودية بقدرها) أي:
أخذ كل واد حبسبه ،فهذا كبري وسع كثريا من املاء ،وهذا صغري فوسع بقدره ،وهو إشارة إىل القلوب
وتفاوهتا ،فمنها ما يسع علما كثريا ،ومنها ما ال يتسع لكثري من العلوم بل يضيق عنها).
وقد ثبت يف احلديث قول الرسولﷺ( :رب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ،ورب حامل فقه ليس بفقيه).
ود َو ُسلَْي َما َن إِ ْذ
ويقع التفاوت يف العلم والفقه بني العلماء الكبار كما يقع بني األنبياء قال تعاىلَ ( :وَد ُاو َ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
احلر ِ
ث إِ ْذ نَ َف َش ِ ِ
ِ
ْما
ْ
ين * فَ َف َّه ْمنَ َ
َْحي ُك َمان ِيف َْْ
اها ُسلَْي َما َن َوُك اال آتَْي نَا ُحك ً
ت فيه َغنَ ُم الْ َق ْوم َوُكنَّا حلُكْمه ْم َشاهد َ
َو ِع ْل ًما)[ .األنبياء.]79 ،78 :
وقد يفقه صغار الفقهاء ماال يفقهه كبارهم ،ففي صحيح البخاري عن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب
رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا ﷺ( :إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها ،وهي مثل املسلم،
حدثوِن ما هي؟) فوقع الناس يف شجر البادية ،ووقع يف نفسي أهنا النخلة ،فأردت أن أقول هي النخلة
 ،فإذا أان أصغر القوم فسكت ،قال النيبﷺ( :هي النخلة) فحدثت أيب مبا وقع يف نفسي ،فقال :ألن
إِل من أن يكون ِل كذا وكذ).
تكون قُلتها أحب َ
ونتيجة للقدرات املتفاوتة يف العقل والفهم يقع االختالف يف توجيه األحكام وتعليلها واستنباط االحكام
منها ،فمن الفقهاء من يستنبط من اآلية احلكم واحلكمني ومنهم من يستنبط العشرة والعشرين ،قال تعاىل:
ِ َّ ِ
ِ
الرس ِ
ِ
ول َوإِ َ ىىل أ ِ
ين يَ ْستَنبِطُونَهُ ِمْن ُه ْم)[ .سورة النساء.]83 :
(ولَ ْو َرُّدوهُ إ َىل َّ ُ
َ
ُوِل ْاأل َْم ِر مْن ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
وبسبب التفاوت يف الفهم اختلف الصحابة رضي هللا عنهم يف علة النهي عن حلوم احلمر األهلية فقال
بعضهم :هنى عنها الرسولﷺ ألهنا مل ختمس ،وقال بعضهم :هنى عنها لكوهنا محولة القوم وظهرهم ،وفهم
آخرون أن النهى لكوهنا كانت جوالة القرية ،وفهم علي أيب طالب وكبار الصحابة أن النهي للتحرمي ،وعلة
النهي كوهنا رجساً.
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ِ
ث َكالَلَةً)[ .سورة النساء .]12 :فقد
ور ُ
ومن ذلك إشكال املراد ابلكاللة يف قوله تعاىلَ ( :وإن َكا َن َر ُج ٌل يُ َ

أشكلت هذه اآلية على عمر بن اخلطاب  ،وسأل عنها رسول هللاﷺ كثرياً ،فأرشده إىل اآلية يف آخر
اَّللُ يُ ْفتِي ُك ْم ِيف الْ َك َاللَِة) .فالكاللة :من ال والد له وال ولد.
ك قُ ِل َّ
سورة النساء( :يَ ْستَ ْفتُونَ َ
ومن دقيق الفهم وجيده يف هذا :استدالل علي بن أيب طالب آبيتني من كتاب هللا على أن أقل مدة احلمل
ستة أشهر بقوله تعاىل( :ومحلُه وفِصالُه ثََالثُو َن شهرا)[ .األحقاف ]15 :وقوله تعاىلِ :
صالُهُ ِيف
َ َْ ُ َ َ ُ
(وف َ
َ
َ ًْ
َع َام ْ ِ
ني)[.لقمان.]14 :
وقد كان أبو هريرة وعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهم أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له ،وكان
الصديق وعمر وعلي وابن املسعود وزيد بن اثبت أفقه منهما ،بل عبد هللا بن عباس أفقه منهما ومن عبد
هللا بن عمر.
السبب الثاين  :التفاوت يف احلصيلة العلمية:
من أعظم أسباب اختالف الفقهاء تفاضلهم يف العلم ،أي علم الكتاب والسنة ،فالفقيه كلما كان أعلم
ابلكتاب والسنة كان حكمه أقرب إىل الصواب ،وإذا كانت آايت الكتاب معدودة حمصورة تمكن اإلحاطة
هبا ،فإن أحاديث الرسولﷺ كثرية يصعب اإلحاطة هبا وإحصاؤها ،فقد كان الرسول يقول القول أو يفعل
الفعل ،فيحضره الثالثة واألربعة من أصحابه أو أكثر أو أقل ،ومل يكن يسمع كل أصحابه أو يرون كل ما
يفعل أو يقول ،فلما تويف الرسولﷺ كانت سنته حمفوظة عند جمموع الصحابة ،ومل جيمع فرد من الصحابة
مجيع السنة يف صدره أو يف الكتاب ،وكان الصحابة يتفاوتون يف حفظ السنة.
وتفرق الصحابة يف األمصار ،وبث كل صحايب حمفوظه من السنة بني القوم الذين حل فيهم  ،فأصبح
علم حديث الرسولﷺ متفرقاً يف األمصار ،فكان علماء كل مصر يفتون مبا عندهم من األحاديث ،
وجيتهدون يف أمور أخرى مل يبلغهم فيها أحاديث الرسولﷺ ،وقد يوافقون احلديث يف اجتهادهم وقد
خيطئون .
مث هيأ هللا هلذه األمة رجاالً من أصحاب العزائم القوية مجعوا سنة رسول هللا ﷺ ودونوها يف الصحاح
واملسانيد واملعاجم ،وبعض هذه املدوانت مشهور معروف وبعضها غري مشهور ،ولكن بقيت اإلحاطة
ابلسنة عسرية بل مستحيلة ،فاملدوانت كثرية ،ولو استطاع االطالع عليها فلن يكون على ذكر لكل
حديث فيها ،أضف إىل هذا أن وجهات نظر العلماء ختتلف يف احلكم على بعض األحاديث فيصحح
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فريق من العلماء أحاديث ،بينما يذهب آخرون إىل القول بضعفها ،وهذا ابب واسع أدى إىل اختالف
العلماء كما هو معروف عند أهل العلم .
مثال على التفاوت يف العلم:
كان أبو هريرة رضي هللا عنه يفيت من أصبح جنباً ببطالن صومه ،ومل يبلغه حديث عائشة :أن رجالً قال:

اي رسول هللا تدركين الصالة وأان جنب أفأصوم؟ فقال رسول هللاﷺ( :وأان تدركين الصالة وأان جنب

فأصوم) ،فقال :لست مثلنا اي رسول هللا ،قد غفر هللا لك ما تقدم و ما أتخر ،فقال( :وهللا إِن ألرجو
أن أكون أخشاكم هلل ،وأعلمكم مبا أتقي) .رواه أمحد ومسلم .
السبب الثالث :التفاوت يف اإلحاطة بعلوم اللغة العربية:
يتفاوت العلماء يف الوقوف على األحكام الشرعية تفاواتً بيناً بسبب تفاوهتم يف معرفة لسان العرب،
وبسبب إدراكهم ألسرار اللغة العربية ،ومن هنا حيصل االختالف بني العلماء بسبب هذا التفاوت.
مثاله قوله تعاىل( :والْمطَلَّقات يرتبَّصن ِأبَنْف ِس ِه َّن ثََالثَة قُر ٍ
وء)[ .البقرة ،]228 :فقد اختلف يف املقصود
َ ُ َ ُ َََ ْ َ ُ
َ ُ
بلفظ القرء ،هل هو الطهر أم احليض.

السبب الرابع  :االختالف يف مدى حجية بعض املصادر الفقهية:
اختلف العلماء يف الفروع نتيجة الختالفهم يف حجية بعض األصول اليت تؤخذ مهنا الفروع  ،فقد اختلف
الفقهاء يف حجية احلديث املرسل ،والقياس ،واإلمجاع ،والعرف ،واملصاحل املرسلة ،واالستحسان ،وشرع
من قبلنا.
فكل من يرى أن واحداً من هذه األصول حجة فإنه يعمله يف إثبات بعض األحكام الشرعية ،والفريق

الذي ال يعد ذلك حجة يرده ويبطله ،ويبطل ما يبىن عليه ما مل يدل عليه دليل آخر .

مثال :أنكر الشافعية االستحسان وال يرون العمل به ،ويقولون :أن من استحسن فقد شرع ،والظاهرية
أنكروا االستحسان والقياس.
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السبب اخلامس :االختالف يف الشروط اليت جيب توافرها يف احلديث الصحيح الذي جيوز االحتجاج
به:
اشرتط احلنفية للعمل خبرب اآلحاد ثالثة شروط:
-1

أن ال يعمل الراوي خبالف ما يرويه.

-2

أن ال يكون موضوعه مما تعم به البلوى.

-3

أن ال يكون تخالفاً للقياس واألصول العامة.

وبناء على الشرط األول مل يعمل احلنفية حبديث أيب هريرة( :إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبعاً
إحداهن ابلرتاب) ،وقالوا بغسل اإلانء الذي ولغ فيه الكلب ثالث مرات ،وذلك ألن الراوي وهو أبو هريرة
اكتفى بغسل اإلانء الذي ولغ فيه الكلب ثالاثً .فهذه املخالفة مل تكن إال بسبب يعلمه كناسخ للحديث

الذي رواه ،يف حني أخذ غريه مبقتضى حديث السبع.

واملالكية اشرتطوا للعمل خبرب اآلحاد أن يكون موافقاً لعمل أهل املدينة؛
-1

ألن عملهم مبنزلة الرواية عن الرسولﷺ.

-2

وألن رواية مجاعة أحق أن يعمل هبا من رواية الفرد.

-3

وألن أهل املدينة أدرى الناس آبخر ما ورد عن النيب ﷺ.

وهلذا مل يعمل املالكية حبديث( :البيعان ابخليار مامل يتفرقا) ،حيث قال اإلمام مالك يف املوطأ( :ليس هلذا
عندان حد معروف وال أمر معمول به فيه) ،يف حني أن الشافعية واحلنابلة عملوا مبقتضى احلديث وقالوا
خبيار اجمللس ألهنم مل يشرتطوا يف احلديث ما اشرتطه املالكية ،وإمنا اشرتطوا صحة احلديث فحسب.
السبب السادس :االختالف يف القواعد األصولية:
واملراد ابلقواعد األصولية :األسس واخلطط واملناهج اليت يضعها اجملتهد نصب عينيه عند البدء والشروع يف
االستنباط ،لكي يشيد علها صرح مذهبه ويكون ما يتوصل إليه مثرة ونتيجة هلا .وهذا االختالف يف
القواعد األصولية من أهم أسباب االختالف بني الفقهاء.
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والقواعد األصولية بعضها مرجعه اللغة ،وبعضها العقل ومن أمثلة االختالف يف القواعد األصولية:
 .1االختالف يف حتديد معىن اللفظ املشرتك:
إذا ورد لفظ مشرتكاً بني معنيني أو أكثر فيأخذ بعض الفقهاء مبعىن وأيخذ غريه مبعىن آخر ،ومن ذلك
قوله تعاىل( :والْمطَلَّقات يرتبَّصن ِأبَنْف ِس ِه َّن ثََالثَة قُر ٍ
وء)[ .البقرة ،]228 :فحملها احلنفية على احليض،
َ ُ َ ُ َََ ْ َ ُ
َ ُ
ومحلها املالكية والشافعية على الطهر.
 .2االختالف يف محل األمر على الوجوب أو على الندب:
وهذا أوجب كثرياً من االختالف ومثال ذلك قولهﷺ( :أومل ولو بشاة) .فذهب الظاهرية إىل وجوب
الوليمة يف النكاح ،وذهب اجلمهور إىل أهنا مندوبة .

 .3االختالف يف محل النهى على التحرمي أو على الكراهية :
ومثال ذلك قولهﷺ لعبد هللا بن عمرو ملا رآه يلبس ثوبني معصفرين( :إن هذا من ثياب الكفار فال
تلبسها) .فذهب مجهور الفقهاء إىل كراهية لبس الثياب املعصفرة ألن النيبﷺ هنى عن لبسها كراهة
لعادات أهل الكفر ،يف حني ذهب بعض العلماء إىل حترمي لبسها ألن النهي يقتضي التحرمي.
 .4االختالف يف محل اللفظ على احلقيقة أو على اجملاز :
إذا دار اللفظ بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي فهل يكون كالمها مراداً أو ال؟ خالف ترتب عليه كثري من
َح ٌد ِمْن ُك ْم ِم َن الْغَائِ ِط أ َْو
االختالفات الفقهية ومنه قوله تعاىلَ ( :وإِ ْن ُكْن تُ ْم َم ْر َ
ضى أ َْو َعلَى َس َف ٍر أ َْو َجاءَ أ َ
ِ
ِ
يدا طَيِبًا)[ .النساء.]43 :
صعِ ً
َال َم ْستُ ُم الن َساءَ فَلَ ْم ََت ُدوا َماءً فَتَ يَ َّم ُموا َ
اختلف الفقهاء يف لفظ (المستم) هل املراد به املعىن احلقيقي وهو املباشرة ،واملعىن اجملازي وهو اجلماع ،أم
املراد به املعىن اجملازي فقط  .فذهب احلنفية إىل أن املراد به املعىن اجملازي فقط ،فال ينتقض الوضوء مبجرد
املباشرة أو اللمس ابليد .يف حني ذهب الشافعية إىل أن املراد به املعىن احلقيقي واجملازي وقالوا ابنتقاض
الوضوء ابللمس .
السبب السابع :االختالف يف القراءات يف القران الكرمي:
ِ ِ
وس ُكم وأ َْر ُجلَ ُكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني }[ .املائدة ]6 :ثبت يف قوله (وأرجلكم)
ْ
{و ْام َس ُحوا ب ُرءُ ْ َ
فمن ذلك قوله تعاىلَ :
قراءاتن ابلنصب وابخلفض.
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ففي قراءة (وأرجلَكم) ابلنصب اقتضى غسل الرجلني لعطفه على األيدي وبه قال مجهور الفقهاء .ويف
قراءهتا ابخلفض (وأرجلِكم) اقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس وبه قال بعض الفقهاء .
السبب الثامن :االختالف بسبب تعارض األدلة:
قد تتعارض األدلة تعارضاً ظاهرايً ،فالبد من دفع هذا التعارض ،وقد اختلف الفقهاء واألصوليون يف طريقة

الدفع ،فذهب اجلمهور إىل أنه:

 .1يصار اجلمع بوجه مقبول كالتخصيص.
 .2وإن تعذر فيصار إىل ترجيح أحد الدليلني إما عن طريق السند أو عن طريق املنت بتقدمي النص
الناهي على النص اآلمر.
 .3وإن تعذر الرتجيح فيصار إىل النسخ إذا عرف املتقدم من املتأخر.
 .4وإن مل يعرف املتقدم من املتأخر يصار إىل إسقاط الدليلني ويعمل بدليل آخر أدىن رتبة.
وذهب احلنفية إىل أنه :يصار إىل النسخ إذا عرف املتقدم من املتأخر ،وإال فالرتجيح وإال فاجلمع ،وإال
فإسقاط الدليلني .وقد ترتب على ذلك اختالف بني الفقهاء يف كثري من املسائل الفقهية.
 املقارنة بني الفقه املقارن والفقه املذهيب:
الفقه املذهيب

الفقه املقارن
ينظر إىل عدة مذاهب يف املسألة الواحدة.

ينظر إىل مذهب واحد.

يغلب عليه املناقشة والرتجيح بني األدلة.

يغلب عليه طرح الدليل على وجه التسليم.

أغلب أحواله يكون على سبيل احلكاية .

أغلب أحواله ملعرفة رأي املذهب.

يهتم ب  :آراء أئمة االجتهاد ومقارنتها ومناقشتها يهتم ب  :طريقة استنباط األحكام الشرعية من
أدلتها التفصيلية ،مع اإلستعانة بعلمي أصول
وصوال للراجح منها .
الفقه وفقه الكتاب والسنة.
موضوعه :األحكام الشرعية.
موضوعه :آراء اجملتهد من حيث املوازنة والتقييم.
فهو ملزم ابستعراض تختلف اآلراء واألدلة ومقاصدها فالفقيه غري ملزم بعرض اآلراء األخرى ،إمنا
يكتفي بعرض أدلته اخلاصة اليت التمس فيها
ومناقشتها وصوال للراجح منها.
احلكم.
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 أهم كتب الفقه املقارن:
من أهم املؤلفات يف كتب فقه االختالف اليت نطلق عليها اليوم اسم الفقه املقارن املؤلفات التالية:
 .1اختالف العلماء ،البن نصر املروزي .
 .2اختالف الفقهاء ،البن جرير الطربي .
 .3اإلشراف على مذاهب العلماء ،أليب بكر بن املنذر .
 .4أتسيس النظر ،أليب زيد الدبوسي .
 .5رمحة األمة يف اختالف األئمة ،حممد بن عبدالرمحن الدمشقي الشافعي.
كتب يف املذهب احلنفي:
 .1بدائع الصنائع ،للكاساِن.
 .2فتح القدير ،البن مهام.
 .3املبسوط ،للسرخسي.
كتب يف املذهب املالكي:
 .1التمهيد ،البن عبد الرب.
 .2االستذكار ،البن عبد الرب.
 .3بداية اجملتهد ،أليب الوليد بن رشد.
كتب يف املذهب الشافعي:
 .1اجملموع شرح املهذب ،أليب زكراي النووي.
 .2مغين احملتاج ،للخطيب الشربيين.
 .3احلاوي الكبري ،للماوردي .
كتب يف املذهب احلنبلي:
 .1املغين ،البن قدامة املقدسي.
 .2الشرح الكبري ،البن قدامة املقدسي.
 .3الفروع ،البن مفلح.
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كتاب يف املذهب الظاهري:
 احمللى ،أليب حممد بن حزم.كتب معاصرة يف الفقه املقارن:
 .1الشرح املمتع ،للشيخ ابن عثيمني.
 .2الفقه اإلسالمي وأدلته ،د .وهبة الزحيلي.
 .3حماضرات يف الفقه املقارن ،حممد سعيد رمضان البوطي.
 نشوء املدارس الفقهية:
املدرسة الفقهية :هي طريقة ينتهجها الفقيه فيأخذها عنه غريه ،ويتابعونه عليها ،وبذلك تصبح مسلكاً
يعرفون هبا دون غريهم.
يبدأ عصر نشوء املدارس الفقهية من وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتمتد إىل أوائل القرن الثاِن اهلجري
تقريباً ،وهو حيتوي على فقه الصحابة وعلى فقه التابعني رضوان هللا عليهم مجيعاً.
اخلصائص العامة لفقه الصحابة والتابعني:
أ -فقه الصحابة :
 -1الواقعية فال يبحثون إال عن أحكام ما يقع فعال .
 -2عدم التدوين  :فالقضااي اليت اجتهد فيها الصحابة مل تدون بل تناقلها املسلمون شفاها .
 -3العمل ابلرأي وبناء األحكام على أساس معرفة علة احلكم .
 -4وكان مع هذا العمل ابلرأي حترج منه خوفا من اخلطأ والزلل يف الدين .
 -5وقوع اإلمجاع واتفاق اآلراء بسبب الشورى وعدم التفرق املذهيب والسياسي ،خاصة يف عهد اخلليفتني
أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما .
 -6عرف الصحابة من النوازل ما مل يعرفه عصر البعثة؛ النتشار اإلسالم ودخول أمم كثرية فيه ،فكانت
أقوال الصحابة يف اجتهاداهتم كاحلديث املسند إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
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 -7مل يكن الصحابة يف اجتهاداهتم يعتمدون على قواعد أصولية مدونة بل كانت هذه القواعد ملكة
فطرية عندهم لقرب عهدهم ابلرسول صلى هللا عليه وسلم وسالمة لساهنم من اللحن ،وألن وضع احلديث
مل يكن معروفا بينهم .
ب  -فقه التابعني:
يبدأ هذا العصر يف حنو منتصف القرن األول ،وينتهي يف أوائل القرن الثاِن.
أهم مالحمه :
 -1انتشار اإلسالم وظهور الكثري من املشكالت اليت حتتاج إىل كثرة االجتهادات واآلراء يف تختلف أبواب
الفقه .
 -2نتيجة للفتوحات اإلسالمية يف زمن عثمان رضي هللا عنه واإلذن ابلتفرق يف األمصار وتفرق الصحابة
املعرفون ابلسنة وأخذهم ابلرأي جنم عن هذا االنتشار انتشار األحاديث يف مصر دون آخر وتشبث أهل
كل قطر بفتاوى من نزل عندهم من الصحابة ألهنم وثقوا به وخربوا سريته.
 -3شيوع احلديث لكثرة املشكالت النامجة من كثرة اتساع رقعة الدولة .
 -4ظهور الوضع يف السنة .
 -5منو الفقه يف عصرهم منو عظيم ومجع بني االتباع والتجديد .
 -6استقالل علم الفقه يف عصرهم .
املدارس الفقهية يف عصر التابعني:
تعددت االَتاهات الفقهية يف عصر التابعني ،ونشأت مدارس فقهية هلا مساهتا اخلاصة تعكس آراء أصحاهبا
وأفكارهم السياسية ،ومن تلك املدرس:
 -1مدرسة أهل احلديث:
هي أسبق املدارس الفقهية يف الظهور ،واشتهرت أبهنا مدرسة املدينة أو مدرسة احلديث ألخذها ابآلاثر
عن الرسولﷺ وكبار الصحابة ،ومل أتخذ ابلرأي إال عند عدم وجود نص أو فتوى لصحايب يف املسألة.
كان هلا فضل السبق إىل تدوين السنة النبوية.
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اشتهر يف هذه املدرسة سبعة من الفقهاء (الفقهاء السبعة):
 .1سعيد بن املسيب (أهم فقهائها ،وإمام مدرسة املدينة يف عصر التابعني).
 .2عروة بن الزبري.
 .3أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث.
 .4القاسم بن حممد بن أيب بكر.
 .5عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود.
 .6خارجة بن زيد بن اثبت.
 .7سليمان بن يسار.
أسباب وقوفهم عند النصوص يرجع اىل:
 -1كثرة ما بيدهم من اآلاثر؛ لكون املدينة مهد السنة .
 -2ندرة ما يعرض هلم من احلوادث ،فقد كانت حياهتم بسيطة مل تتأثر ابحلضارات .
 -3كراهيتهم لكثرة السؤال وفرض املسائل فاحلكم يبىن على قضية واقعية .
 -4أتثر أتباع هذه املدرسة ابملنهج الذي عليه علماء الصحابة كزيد بن اثبت ،وعبد هللا بن عمر
رضي هللا عنه.
 -2مدرسة أهل الرأي:
املراد ابلرأي :العلم ابلشيء على سبيل الظن واالعتقاد ،وخصه الفقهاء ابلنظر يف الوقائع اليت مل يرد فيها
نص.
واملراد أبهل الرأي :هم الذين أكثروا من استعمال الرأي والقياس يف بيان األحكام الشرعية.
وتنسب هذه املدرسة إىل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه الذي أتثر أبمري املؤمنني عمر بن اخلطاب،
وأقام ابلكوفة  13سنة.
وقد اشتهر يف مدرسة الرأي إبراهيم النخعي (إمام مدرسة أهل الرأي) ،وعلقمة بن قيس النخعي ،وشريح
بن احلارث ،واحلارث األعور.
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وهم يرون أن أحكام الشرع معقولة املعىن مشتملة على مصاحل راجعة للعباد ،وأهنا بنيت على أصول
حمكمة وعلل ضابطة لتلك املصاحل ،فكانوا يبحثون عن تلك العلل واملصاحل اليت شرعت األحكام ألجلها،
وجيعلون احلكم دائرا معها وجودا وعدما.
وتعود أسباب إعمال الرأي عند هذه املدرسة إىل :
 .1مل يكن لدى أهلها ثروة من األحاديث واآلاثر كاليت عند أهل احلجاز ،حيث اعتمدوا على
مروايت شيوخهم من الصحابة رضي هللا عنهم الذين بلغوا ثالمثائة صحايب.
 .2شيوع الوضع يف احلديث يف الكوفة ويف العراق عامة لكثرة الفرق املختلفة .
 .3أن احلياة يف الكوفة معقدة غري بسيطة ،لوجود حضارة قدتمة وتقاليد وتيارات فكرية.
 .4مل يكن فقهاء العراق يتهيبون االفتاء ابلرأي ،بل كانوا يفرضون املسائل ويستخرجون األحكام وهو
ما يسمى ابلفقه التقديري.
ومدرسة أهل احلديث ومدرسة أهل الرأي هي مدارس أهل السنة واجلماعة ،ويتبني لنا أن املدرستني غري
متقابلتني ،وأوجه االلتقاء بينهما أكثر من أوجه االختالف؛ وذلك ألن كلتا املدرستني تعتمدان على القرآن
واحلديث يف التعرف على احلكم.
فاالختالف بني املدرستني مل يكن مرده إىل استعمال أهل املدينة للحديث وإمهال أهل العراق له ،أو
استعمال الرأي يف العراق وَتنب أهل احلجاز له ،فالرأي كان موجوداً عند اجلميع وإن تفاوتت درجة
األخذ به ،والنصوص واآلاثر أيخذ هبا أهل العراق كما أيخذ هبا أهل املدينة.
مل يكن اختالفاً يف التشريع بقدر ما كان اختالفاً يف التلقي وتنوعاً يف األساتذة وتبايناً يف البيئة والعرف.
 -3مدرسة اخلوارج :وهم الفرقة اليت خرجت على علي رضي هللا عنه بعد التحكيم.
 -4مدرسة الشيعة :وهم الفرقة الذين أقروا إبمامة علي رضي هللا عنه ،وتفرقوا بعده إىل عدة فرق،
منها الزيدية واإلمامية.
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 موجز عن املذاهب الفقهية:
أوال :تعريف املذهب:
املذهب لغة :أصل املادة ذهب ،وتطلق على معنيني مها:
أ  /احلسن والنضارة يقال :ذهب الشيء وأذهبه :إذا طاله ابلذهب .
ب  /املضي والسري واملرور يقال :ذهب فالن ذهاابً وذهوابً ومذهباً إذ مضى وسار
والذهاب إما أن يكون حقيقه كقولك :ذهب حممد إىل املسجد ،وقد يكون جمازاً أو كناية كقولك :كذهب

علي الدرس :إذا نسيته .أو فالن يذهب إىل قول أيب حنيفة ،أي أيخذ به .

ومنه :إطالقة على الطريق .فيقال :فالن حسن املذهب أو قبيحه ،أي حسن الطريقة أو قبيحها.
املذهب يف االصطالح :هو املنهج الفقهي الذي سلكه ففيه جمتهد واختص به ،وأدى إىل اختيار مجلة
من األحكام يف علم الفروع .
تعريف املذهب عرفا :هو ما اختص به اجملتهد من األحكام الشرعية الفرعية االجتهادية املستفادة من
األدلة الظنية .
 املسائل اإلجتهادية ما خرجه علماء املذاهب بناء على قواعدهم وأصوهلم وما نص عليه األئمةاجملتهدون.
 املسائل املتفق عليها ليست مذهبا ألحد دون غريه وإن كان دليلها ظين الثبوت أو ظين الداللة.مثال :نكاح املرأة على عمتها أو خالتها ،متفق على حترتمه ودليله خرب آحاد.
 مث إن مسائل الفروع ليست كلها مما يصح أن يدخل يف إطار ما يسمى " املذهب الفقهي "فاألحكام اليت أدلتها قطعية الداللة والثبوت ،مثل :وجوب الصالة ،وعددها ال يصح أن تنسب
إىل مذهب معني.
 ا جملال الذي يعمل فيه اجملتهد هو األحكام الشرعية والفرعية فال عمل للمذهب يف األحكاماألصولية وال أصول الدين ؛ ألن فقهاء املذاهب السنية كلهم اتباع منهج واحد يف االعتقاد
وعقيدهتم هي مذهب أهل السنة واجلماعة ،فالصحابة كلهم على طريقة واحدة واختلفوا يف
مسائل الفروع .
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اثنياً :املذاهب الفقهية واألصول اليت قامت عليها:
 -1مذهب احلنفية:
صاحب املذهب :هو النعمان بن اثبت الكويف ،كنيته أبو حنيفة ،زعيم أهل الرأي ،والفقه التقديري ،وامام
القياسيني.
مولده :ولد عام  80ه ابلكوفة .
مؤلفاته :كتاب الفقه األكرب وكتاب املسند.
من شيوخه:
تلقى العلم عن كثري من العلماء والفقهاء واملفسرين ،لعل أشهرهم:
شيخه محاد بن أيب سليمان ،الذي تلقى فقهه عن النخعي والشعيب اللذين أخذا عمن تلقى من عبدهللا
بن مسعود ،وعلي بن أيب طالب .
كما أخذ عن عطاء بن رابح الذي تلقى علم ابن عباس وعلم انفع موىل ابن عمر مما حيمل من علم عمر
وابنه ،كما اتصل ابإلمام زيد بن علي ،واإلمام الباقر وابنه جعفر الصادق .
من تالميذه:
من أشهر تالميذه الذين هلم الفضل يف تدوين املذهب ونشره:
 .1أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ،أحفظ أصحاب أيب حنيفة ،وأول من عملوا على
دعم آرائهم ابحلديث وهبذا مجع بني طريقة أهل الرأي وأهل احلديث ،كان لتوليه القضاء أثر كبري
يف انتشار املذهب احلنفي ،له كتب كثرية.
 .2حممد بن احلسن الشيباِن ،مجع إىل فقه الرأي فقه احلديث ،تلقى احلديث عن اإلمام مالك ،مل
يتتلمذ على يد أيب حنيفة إال لفرتة قصرية واستكمل على يد أيب يوسف ،توىل القضاء له كتب
كثرية تسمى كتب ظاهر الرواية ،وهي :املبسوط والزايدات ،واجلامع الكبري واجلامع الصغري ،والسري
الكبري والسري الصغري.
ومسيت بكتب ظاهر الرواية؛ ألهنا رويت عن الثقات من تالميذه ،فهي اثبتة عنه إما ابلتواتر أو
ابلشهرة.
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وفاته :تويف اإلمام أبو حنيفة عام 151ه .
األصول الفقهية ملذهب احلنفية:
األصول الفقهية ملذهب احلنفية سبعة ،هي :الكتاب والسنة ،أقوال الصحابة ،اإلمجاع ،القياس،
االستحسان والعرف.
فقد نقل عن أيب حنيفة قوله" :آخذ بكتاب هللا ،فما مل أجد فبسنة رسول هللاﷺ واآلاثر الصحاح عنه
اليت فشت يف أيدي الثقات عن الثقات ،فإن مل أجد يف كتاب هللا وال سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أخذت بقول أصحابه ،آخذ بقول من شئت منهم وادع من شئت منهم ،وال اخرج من قوهلم اِل قول
غريهم ،فأما إذا انتهى األمر أو جاء إىل إبراهيم والشعيب وابن سريين واحلسن وعطاء وسعيد بن املسيب
وعدد رجاال فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا".
 -2مذهب املالكية:
صاحب املذهب :هو مالك بن أنس بن مالك ،كنيته :أبو عبدهللا.
مولده :ولد يف املدينة املنورة عام  93ه .
مؤلفاته :املوطأ ،واملدونة.
من شيوخه:
تلقى العلم عن كثري من العلماء والفقهاء واملفسرين واحملدثني ،من أمههم:
 .1عبد الرمحن بن هرمز ،أخذ عنه علم اختالف الناس ،والرد على أهل األهواء .
 .2انفع موىل ابن عمر ،أخذ عنه ما أفىت به يف املسائل اليت سئل عنها .
 .3حممد بن مسلم الزهري ،أخذ عنه علم احلديث.
 .4أبو الزاند ،عبد هللا بن ذكوان أخذ عنه علم احلديث ،والفقه املأثور عن الصحابة والتابعني.
 .5ربيعة بن عبد الرمحن ،أخذ عنه فقه الرأي .
 .6جعفر الصادق .
من تالميذه:
ال يعرف ألحد من األئمة رواة كرواته ،من أشهرهم :
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 .1عبد هللا بن وهب ،نشر فقهه يف مصر واملغرب.
 .2عبد الرمحن بن القاسم ،له أثره يف تدوين مذهبه.
 .3أشهب العامري أحد رواة فقهه.
وفاته :تويف اإلمام مالك عام 179ه .
األصول الفقهية ملذهب املالكية:
القرآن والسنة ،واإلمجاع ،إمجاع أهل املدينة ،القياس ،قول الصحايب ،املصلحة املرسلة ،العرف والعادة ،سد
الذرائع ،االستصحاب ،واالستحسان .
يقيد العمل خبرب الواحد ،مبا إذا كان موافقاً لعمل أهل املدينة.
 -3مذهب الشافعية:
صاحب املذهب :هو حممد بن إدريس بن شافع ،كنيته  :أبو عبدهللا .
مولده :ولد عام 151ه بغزة.
مؤلفاته :الرسالة ،األم.
من شيوخه:
تلقى اإلمام الشافعي الفقه واحلديث عن شيوخ تباعدت أماكنهم ،واختلفت مناهجهم ،وانل خري ما
عندهم ،فأخذ ما يراه واجب األخذ ،وترك ما يراه واجب الرد ،فقد أخذ من شيوخ مبكة ،واملدينة ،واليمن،
والعراق من أشهرهم:
 .1خالد بن مسلم الزجني.
 .2سفيان بن عيينة.
 .3مالك بن أنس املالكي.
 .4مطرف بن مازن.
 .5وكيع بن اجلراح.
 .6حممد بن احلسن.
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من تالميذه:
لإلمام الشافعي تالميذ كثريون ،وقد هيأ له ذلك تنقله بني األمصار  ،فكان له تالميذ ابلعراق ملذهبه
القدمي ،وهم :أمحد بن حنبل ،وأبو ثور ،والزعفراِن ،والكرابيسي.
وتالميذ مبصر رووا عنه مذهبه اجلديد ،من أشهرهم :البويطي ،املزِن ،الربيع املرادي ،وحرملة بن حيىي بن
حرملة ،وحممد بن عبد هللا بن احلكم ،والربيع بن سليمان بن داود اجليزي.
وكان له تالميذ مبكة ومن أشهرهم :أبو بكر احلميدي ،وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد العباسي بن عثمان
بن شافع املطليب ،وأبو الوليد موسى بن أيب اجلارود.
وفاته :تويف اإلمام الشافعي عام 214ه .
األصول الفقهية ملذهب الشافعي :
القرآن ،والسنة ،واإلمجاع ،وقول بعض الصحابة مما ال يعلم أن أحداً خالفه  ،وعند اختالف أصحاب

رسول هللا ﷺ فيؤخذ مبا هو أقرب إىل الكتاب والسنة أو يرجحه قياس ،والقياس.

اعتمد على السنة الصحيحة بعد القرآن ،فدافع عن خرب الواحد دفاعاً قوايً وكان أيخذ به ما دام راويه

عدالً ،ولذلك مسي بناصر السنة ،كما أنه أيخذ ابلعرف مما يتضح يف تغري اجتهاده ملا نزل مصر.
وال أيخذ ابالستحسان واملصاحل املرسلة.
 -4مذهب احلنابلة:
صاحب املذهب :هو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباِن.
مولده :ولد عام 164ه ببغداد.
مؤلفاته :املسند ،العلل ومعرفة الرجال ،فضائل الصحابة.
من شيوخه:
لإلمام شيوخ كثريون تلقى احلديث والفقه منهم :
 .1سفيان بن عيينة.
 .2جرير بن عبد احلميد.
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 .3أبو داود الطيالسي.
 .4حممد بن إدريس الشافعي.
 .5هشيم بن بشري.
من تالميذه:
لإلمام كثري من التالميذ منهم من نقل عنه احلديث ،ومنهم من نقل عنه الفقه ،دونوا علمه ،وعملوا على
نشر مذهبه .من أشهرهم :
 .1صاحل بن أمحد بن حنبل ،قال عنه اخلالل :إنه راوي الفقه احلنبلي ،توىل القضاء وطبق فيه علم
أبيه.
 .2عبدهللا بن أمحد بن حنبل ،اهتم ابحلديث فروى املسند عن أبيه.
 .3أبو بكر األثرم.
 .4عبدامللك امليموِن .
 .5حرب بن امساعيل الكرماِن .
وفاته :تويف اإلمام أمحد عام 241ه .
األصول الفقهية للحنابلة:
نص ابن القيم رمحه هللا أن فتاوى اإلمام أمحد مبنية على مخسة أصول هي:
أوالً :النصوص  .فإذا وجد النص أفىت مبوجبه.
اثنياً :ما أفىت به الصحابة رضي هللا عنهم وال يعلم هلم فيه تخالف .
اثلثاً  :إذا اختلف الصحابة رضي هللا عنهم ختري من قوهلم أقربه إىل الكتاب والسنة ،ومل خيرج عن أقواهلم،

فإن مل يتبني له موافقة أحد األقوال حكى اخلالف فيها ،ومل جيزم بقول .

الرابع :األخذ ابملرسل والضعيف ،إذا مل يكن شيء يدفعه ،وهو الذي رجحه على القياس ،وليس املراد
ابلضعيف عنده الباطل أو املنكر وال ما يف روايته متهم حبيث ال يسوغ الذهاب إليها ،بل قسيم الصحيح
وقسم من أقسام احلسن .
وقد نسب ابن القيم إىل األئمة أيب حنيفة ومالك والشافعي األخذ هبذا األصل.
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اخلامس :إعمال القياس إن مل يوجد نص ،أو قول للصحابة رضي هللا عنهم أو واحد منهم ،وال أثر مرسل
أو ضعيف كما نسب إليه بعض األصوليني العمل ابالستصحاب واملصاحل والذرائع.
مذاهب فقهية مندرسة :سواء مبوت أصحاهبا ،أو بعد موهتم بقليل أوكثري.
من هذه املذاهب:
 -1مذهب الظاهرية:
مسي هذا املذهب بذلك ألخذه بظواهر النصوص فقط ،وعدم القول ابلرأي ومجيع ما يندرج فيه ،وقد
انتشر هذا املذهب مث اندثر شيئاً فشيئاً يف القرن الثامن اهلجري.
صاحب املذهب :داود بن علي األصفهاِن
مولده :ولد عام  200ه .
كان يف أول أمره من أتباع الشافعي مث استقل مبذهب خاص يقوم على األخذ بظواهر الكتاب والسنة
وعدم األخذ ابلقياس وال أبي وجه من وجوه الرأي.
وفاته :تويف عام  270ه .
أبرز من انتسب إىل هذا املذهب:
علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ،ولد عام  384ه يف قرطبة ،اعتنق هذا املذهب ونصره ودافع عنه ووضع
أصوله وألف كتابه الشهري (احمللى) يف الفقه ،وذكر فيه آراء املذهب ورد على املخالفني له ،وألف يف
األصول :اإلحكام يف أصول األحكام ،وهو بيان ألصول املذهب الظاهري ورد على املخالفني مع ذكر
األدلة وسوق اجلدال والنقاش ،تويف رمحه هللا عام  456ه .
األصول الفقهية للظاهرية:
نصوص الكتاب والسنة مث اإلمجاع وال شيء غري ذلك.
يقول ابن حزم رمحه هللا( :األصول اليت ال يعرف شيء من الشارع إال منها أربعة وهي :القرآن الكرمي،
ونص كالم رسول هللاﷺ الذي هو عن هللا تعاىل مما صح منه عليه الصالة والسالم ،ونقله الثقات ،أو
التواتر ،وإمجاع مجيع علماء األمة ،ودليل منها ال حيتمل إال وجهاً واحداً).
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 -2مذهب اإلمام األوزاعي ابلشام (ت 157ه ) .من أتباع مدرسة احلديث.
 -3مذهب سفيان الثوري ابلكوفة (ت 161ه ) .من فقهاء احلديث مل يبق مذهبه لقلة أتباعه.
 -4الليث بن سعد مبصر (ت 175ه ) .مل يبق مذهبه لقلة أتباعه ،ولعدم تدوين مذهبه.
 -5جرير الطربي (ت 310ه ) .تلقى فقه مالك والشافعي وأهل العراق ومل يصر مقلداً ألحد منهم،
بل استقل مبذهب خاص به ،اليتقيد إال ابلدليل .كان له أتباع وانتهى مذهبه بعد وفاته مبدة

وجيزة .من كتبه :تفسري الطربي :بني فيه آراءه وآراء غريه من املذاهب الفقهية املندرسة.
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املسائل الفقهية
 -1مسألة النية يف الوضوء
تعريف النية :لغة :القصد والعزم ،يقال :نواك هللا خبري أي قصدك به.
املعىن العام للنية :انبعاث القلب حنو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حاالً أو مآالً.
املعىن اخلاص للنية :هي عزم القلب على فعل العبادة تقرًاب إىل هللا تعاىل.
تعريف الوضوء :لغة :من الوضاءة أي :النضارة واحلسن والنظافة.
شرعاً :استعمال ماء طهور على وجه تخصوص على األعضاء األربعة.
حترير حمل النزاع:
اتفق الفقهاء على اشرتاط النية يف املقاصد ،واختلفوا يف الوسائل.
ِ
فاتفقوا على اشرتاط النية يف العبادات لقوله تعاىل( :وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا َّ ِ ِ
ين ُحنَ َفاءَ).
اَّللَ تخُْلص َ
َ ُْ
ني لَهُ الد َ
ََ ُ
[البينة ،]5 :ولقوله صلى هللا عليه وسلم( :إمنا األعمال ابلنيات).
واختلفوا بعد ذلك يف اشرتاط النية يف الوضوء.
سبب اخلالف يف املسألة:
هو تردد الوضوء بني كونه عبادة حمضة غري معقولة املعىن وإمنا يقصد به القربة هلل تعاىل كالصالة وغريها،
وبني كونه عبادة معقولة املعىن كغسل النجاسة.
والوضوء فيه شبه ابلعبادتني ،ولذلك وقع اخلالف فيه وذلك أنه جيمع عبادة ونظافة.
أقوال الفقهاء يف املسألة:
اختلف الفقهاء يف اشرتاط النية يف الوضوء على قولني:
القول األول :وجوب النية يف الوضوء ،وهو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة.
القول الثاين :عدم وجوب النية يف الوضوء ،وهو قول احلنفية.
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األدلة واملناقشة:
أدلة القول األول( :القائلني ابلوجوب):
استدلوا من الكتاب والسنة والقياس
أ -من الكتاب:

ِ
 -1قوله تعاىل( :وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا َّ ِ ِ
ين ُحنَ َفاءَ)[ .البينة]5 :
اَّللَ تخُْلص َ
َ ُْ
ني لَهُ الد َ
ََ ُ

وجه الداللة :اإلخالص عمل القلب وهو النية ،واألمر به يقتضي الوجوب ،فيجب إخالص النية يف كل
عبادة أمران هبا ،وحنن أمران ابلطهارة فالبد هلا من نية.
 -2قوله تعاىل( :ايأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ َذا قُمتُم إِ َىل َّ ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل الْ َمَرافِ ِق
الص َالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ْْ
ِ ِ
وس ُكم وأَْر ُجلَ ُكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني)[ .املائدة]6 :
ْ
َو ْام َس ُحوا ب ُرءُ ْ َ
وجه الداللة :أن معىن اآلية فاغسلوا وجوهكم لقصد الصالة ،وهذا هو معىن النية.
ب-

من السنة:

 -3قوله صلى هللا عليه وسلم( :إمنا األعمال ابلنيات).
وجه الداللة( :إمنا) لفظ للحصر ،فال يكون املراد صورة العمل ،ألن الصورة قد توجد بال نية لكن املقصود
أن حكم العمل ال يثبت إال ابلنية.
وقوله( :وإمنا لكل أمرىء ما نوى) :نفى احلديث أن يكون عمل شرعي بدون نية.
 -4األحاديث الكثرية الواردة يف فضل الطهارة والوضوء والغسل ،كقوله صلى هللا عليه وسلم:
(الطهور شطر اإلتمان) وقوله( :أال أدلكم على ما تمحو هللا به اخلطااي ويرفع الدرجات؟ قالوا:
بلى اي رسول هللا .قال :إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة
بعد الصالة فذلكم الرابط).
وجه الداللة :أن الوضوء ال يكون إال عبادة ،لورود الثواب لفاعله مطلقاً وكل ما هذا شأنه فهو عبادة
يفتقر إىل نية شرعية.
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ج -من القياس:
 -5أهنا طهارة من حدث تستباح هبا الصالة فلم تصح بال نية كالتيمم.
اعرتاض احلنفية :أن شرط القياس أن ال يكون شرعية حكم األصل متأخره عن حكم الفرع وإال لثبت
حكم الفرع بال دليل ،وشرعية التيمم متأخرة عن الوضوء فال يقاس الوضوء على التيمم ،إذ كيف يقاس
األصل على الفرع.
الرد عليه :أن التيمم ليس فرعاً للوضوء بل هو بدل عنه ،فال تمنع أخذ حكم املبدل من حكم بدله ألنه
إذا افتقر التيمم إىل النية مع أنه خفيف – إذ هو يف بعض أعضاء الوضوء – فالوضوء أوىل.
أدلة القول الثاين( :القائلني بعدم الوجوب)
استدلوا من الكتاب والسنة والقياس.
أ -من الكتاب:

 -1قوله تعاىل( :ايأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِ َىل َّ ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل الْ َمَرافِ ِق
الص َالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ْْ
ِ ِ
وس ُكم وأَْر ُجلَ ُكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني)[ .املائدة.]6 :
ْ
َو ْام َس ُحوا ب ُرءُ ْ َ

وجه الداللة :أن اآلية فيها أمر مطلق ابلوضوء وليس فيها أمر ابلنية للوضوء ،وال جيوز تقييد املطلق إال
بدليل.
اعرتاض :استداللكم هذا غري صحيح ،بل اآلية دليل على وجوب النية فقوله تعاىل( :إذا قمتم إىل الصالة)
أي :نويتم القيام للصالة فاغسلوا وجوهكم.
ب -من السنة:
 -2قوله صلى هللا عليه وسلم ألم سلمة رضي هللا عنها( :إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث
حثيات من ماء مث تفيضي عليك املاء فإذا أنت قد طهرت).
وجه الداللة :أن النيب صلى هللا عليه وسلم بني هلا كيفية االغتسال ومل أيمرها ابلنية.
اعرتاض :احلديث إمنا كان سؤاالً عن حكم نقض الضفائر فقط عند االغتسال هل هو واجب أم ال؟
وليس فيه تعرض للنية ،وقد عرف وجوب النية من قواعد الكتاب والسنة.
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ج -من القياس:
 -3أهنا طهارة مبائع فلم َتب هلا النية كإزالة النجاسة.
فهم قاسوا الوضوء على إزالة النجاسة بكوهنما طهارة مبائع لكون إزالة النجاسة من ابب الرتوك فال تفتقر
إىل نية مثل طهارة احلدث.
اعرتاض :قياس الوضوء على إزالة النجاسة غري صحيح ،ألن إزالة النجاسة من ابب الرتوك فلم تفتقر إىل
نية كرتك الزان ،والوضوء من ابب األوامر؛ حيث أوجب هللاُ على عباده أن يتطهروا من اخلبث ،كما يتطهرون

من احلدث ،فال تكفي صورُهتا لتحصيل العبادة ،بل ال بد فيها من النية.
 -4أن الوضوء شرط للصالة فلم َتب له النية كسرت العورة.

اعرتاض :أن قياس الوضوء على سرت العورة غري صحيح ،وذلك ألن سرت العورة وإن كان شرطاً إال أنه

ليس عبادة حمضة بل املراد منه الصيانة عن العيون وهلذا جيب سرت عورة من ليس مبكلف وال من أهل

الصالة والعبادة كمجنون وصيب ال تميز فإنه جيب على وليه سرت عورته.
 -5قالوا :أن الذمية اليت انقطع حيضها حيل لزوجها املسلم وطؤها ابإلمجاع إذا اغتسلت ،فلو
كانت النية يف الوضوء واجبة مل حتل له ،ألن النية ال تصح منها.
اعرتاض :اغتسال الذمية ال يصح طهارة يف حق هللا تعاىل ،وليس هلا أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت،
وإمنا يصح يف حق الزوج الوطء للضرورة ،فإذا مل نقل به لتعذر وطء الكتابية.
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الراجح:
الذي يرتجح وهللا أعلم هو قول اجلمهور القائلني بوجوب النية يف الوضوء وذلك:
 -1لقوة أدلتهم وسالمتها عن املعارض.
 -2أنه ال يتصور أن يكون هناك عمل من عاقل بغري نية ،فهو حينما أييت أبفعال الوضوء إما أن
يكون انوايً للوضوء أو انوايً لغريه ،فإن كان انوايً للوضوء يسقط به التكليف وإن كان انوايً لغريه

ال تصح به الصالة لقوله صل هللا عليه وسلم( :اليقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ).

 -3أن العبادة احملضة تفتقر إىل نية ،واملعقولة املعىن ال تفتقر إىل النية والوضوء كما قلنا فيه شبه بني
العبادتني فهو جيمع بني العبادة والنظافة فال بد أن يلحق ابألقوى شبهاً ،واألقوى هو كونه عبادة

لعموم النصوص الدالة على ثواب الوضوء..وهللا أعلم.
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 -2املسح على اجلورب
تعريف املسح :لغةً :ضد الغسل.
اصطالحاً :إمرار اليد على الشيء ،وفيه :مسح فالن احلائط :أي مر بيده عليه.
تعريف اجلورب :هو اسم لكل مايلبس يف الرجل ويغطي الكعبني من قطن وحنوه.
الفرق بني اجلورب واخلف:
اخلف :ما يصنع من جلود اإلبل أو البقر وحنوها ،وجيعل على قدر القدم ،وجيعل له موطئ كالنعل ،وجيعل
له غطاء تربط فيه وخترج يف أصل النعل ،مث بعد ذلك جيعل له مدخل تدخل معه القدم ،مث يعقد على
الساق ،ويلبس للتدفئة ،وللوقاية من الربد.
اجلورب :يف األ صل ما ينسج من الصوف ويفصل على قدر القدم إىل الساق ويثبت بنفسه وال ينعطف
وال ينكسر ملتنه وغلظته وال خيرقه املاء يف العادة لقوة نسجه يشبه بيوت الشعر اليت تنصب وال خيرقها املطر
حىت أهنا لغلظها تمكن املشي هبا بدون نعل.
حترير حمل النزاع:
اتفق الفقهاء على جواز املسح على اخلفني ،واختلفوا يف حكم املسح على اجلوربني العاديني.
سبب اخلالف يف املسألة:
 -1اختالفهم يف حجية اآلاثر الواردة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه مسح على اجلوربني والنعلني.
 -2اختالفهم هل يقاس على اخلف غريه؟ أم هو رخصة (عبادة) ال يقاس عليها وال تتعدى حملها.
فمن مل يصح عنده احلديث أو مل يبلغه ومل يرى صحة القياس على اخلف قصر املسح عليه ،ومن صح
عنده األثر أو جوز القياس على اخلف أجاز املسح على اجلوربني.
أقوال الفقهاء يف املسألة:
اختلف الفقهاء يف حكم املسح على اجلورب على قولني:
القول األول :الجيوز املسح على اجلوربني ،وبه قال املالكية ورواية عن أبو حنيفة والشافعي.

30

القول الثاين :جيوز املسح على اجلوربني ،وبه قال احلنابلة والظاهرية والصحيح من مذهب الشافعية
والصاحبان من احلنفية ،وإليه رجع أبو حنيفة ،وروي عن كثري من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس.
األدلة واملناقشة:
أدلة القول األول (القائلني بعدم اجلواز):
استدلوا من السنة ومن القياس:
أ-

من السنة:

أن الرسول صلى هللا عليه وسلم توضأ ومسح على اخلفني.
وجه الداللة :يدل احلديث على املسح على اخلفني ،وهو رخصة فال
ب -من القياس :قياس اجلوربني على النعلني ،جبامع أن كالً منهما ال يسمى خفاً ،والنعالن ال جيوز
املسح عليهما ابالتفاق ،إذا كذلك اجلورابن ال جيوز املسح عليهما.
اعرتاض :هذا قياس مع الفارق ،حيث أن النعل ال يسرت حمل الفرض خبالف اجلورب فهو يسرته ،وهذا
قياس يف مقابلة النص.
أدلة القول الثاين( :القائلني ابجلواز):
استدلوا من السنة واألثر والقياس.
أ -من السنة:
 -1حديث املغرية رضي هللا عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم توضأ ومسح على اجلوربني والنعلني.
قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .
وجه الداللة :يدل احلديث على جواز املسح على اجلوربني فقط دون النعلني ألن املسح عليهما كان
تبعاً ال قصداً
اعرتض على هذا الدليل ابعرتاضني:
 من جهة السند :أبن راوي احلديث خالف الثقات الذين قالوا أن حديث املغرية أن النيب صلى
هللا عليه وسلم مسح على اخلفني.
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الرد عليه :عورض هذا بتصحيح من صححه ،والراوي من رجال البخاري يف صحيحه وتخالفة غريه له ال
تقدح يف السند .
 من جهة الداللة :لو صح احلديث حلمل على اجلورب املنعل ال على اجلورب يف ذاته فال يصلح
االستدالل به.
الرد عليه :محل احلديث على ظاهره أوىل من من احلمل على خالفه ،وعليه فاملراد اجلورب لذاته.
ب -من اآلثر:
 -2ما روي من إابحة املسح على اجلوربني عن تسعة من الصحابة :علي وعمار وابن مسعود وأنس
وابن عمر ومجاعة من مشاهري التابعني كعطاء واحلسن البصري وسعيد بن املسيب وغريهم ومل
ينكر عليهم أحد ،وهذا يدل على أن املسح عليهما كان معلوم اجلواز.
ج -من القياس:
 -3قياس اجلوربني على اخلفني جبامع أن كال منهما يلبس يف الرجلني ،وساتر حملل الفرض ،تمكن
املشي فيه عادة ،واخلفان جيوز املسح عليهما اتفاقاً ،فكذا اجلورابن قياساً.
اعرتاض:
 ال يصح هذا القياس ،ألنه قياس يف حمل الرخصة ،والرخصة ال تتعدى حملها فيكون القياس فاسداً.الرد عليه:
 -1جواز املسح على اخلفني ليس لصورته بل ملعناه ،وهو رفع احلرج يف النزع املتكرر عند كل وضوء.
 -2هذا القياس من ابب داللة النص املقيد جبواز املسح على كل ساتر حملل الفرض من الرجل دفعاً
للحرج واملشقة.
شروط املسح على اجلوربني:
 .1أن يلبس على طهارة كاملة.
 .2أن تمسح عليه يف احلدث األصغر دون األكرب.
 .3أن يسرت حمل الفرض وهو كل القدمني إىل الكعبني.
 .4أن يثبت على القدم بنفسه من غري رابط.
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 .5أن يكون مباحاً ،فال تمسح على املغصوب ،وال على ما كان غالبه حريراً ابلنسبة للرجال.
 .6أن ال يكون شفافاً يرى ماحتته.
الراجح:
جواز املسح على اجلوربني إذا كان تمشي فيهما سواء كانت جملدة أو مل تكن ،لعدة اعتبارات:
 .1ما جاء يف السنن أن النيب صلى هللا عليه وسلم (مسح على جوربيه ونعليه).
 .2قياس اجلورب على اخلف؛ فإن الفرق بني اجلوربني واخلفني إمنا هو كون هذا من صوف وهذا
من جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غري مؤثر يف الشريعة فال فرق بني أن يكون جلوداً أو قطناً.
 .3احلاجة إىل املسح على اجلورب كاحلاجة إىل املسح على اخلف فهما متساواين يف احلكمة واحلاجة،
ويكون التفريق بينهما تفريقاً بني املتماثلني وهذا خالف العدل واالعتبار الصحيح الذي جاء به
الكتاب والسنة .
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